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MUNICIPIO DE ALPIARQA
EDITALN.s 84/2017
PUBL1CITACAO DO INICIO DO PROCEDIMENTO DE ELABORA£AO DO REGULAMENTO INTERNO DE
UTILIZACAO DOS RECURSOS E SERVI^OS DE INFORMA?AO
Mario Fernando Atracado Pereira, Presidente da Camara Municipal de Alpiarga:
Torna publico, em cumprimento do disposto no numero 1 do artigo 982 do Codigo do
Procedimento Administrative - Novo CPA, aprovado pelo Decreto-Lei 4/2015, de 7 de janeiro, que,
por deliberagao do executivo Municipal, do dia 23 (vinte e tres) de novembro do ano 2017, foi
decidido dar inicio ao procedimento administrative de elaboragao do "Regulamento Interno de
Utilizagao Dos Recursos e Servigos de Informagao".
A elaboragao do Regulamento tern por base a a publicagao do Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento Europeu e do Conselho, de vinte e sete de abril do ano dois mil e dezasseis, designado
como "Regulamento Geral sobre a Protegao de Dados", o qual vem definir 0 novo regime juridico da
protegao de dados pessoais, criando novas obrigagoes e responsabilidades para todas as entidades
publicas e privadas, 0 qual e diretamente aplicavel a partir do dia vinte e cinco de maio do ano dois
mil e dezoito. Este regulamento tera impacto sobre a atividade das autarquias locais, criando novas
obrigagoes e responsabilidades em relagao ao tratamento de dados pessoais dos cidadaos,
estabelecendo novos requisitos tecnicos e procedimentos de gestao para o tratamento desses dados.
Mais torna publico que se podem constituir como interessados no procedimento todos
aqueles que, nos termos do numero 1 do artigo 682 do CPA, sejam titulares de direitos, interesses
legalmente protegidos, deveres, encargos, onus ou sujeigoes, no ambito das decisoes que nele
possam ser tomadas, bem como as associagoes, para defender interesses coletivos ou proceder a
defesa coletiva de interesses individuals dos seus associados.
A constituicao como interessados e os contributos devem ser apresentados. por escrito,
dirigidos ao Presidente da Camara Municipal, podendo ser entregues no Servigo de Expediente deste
Municipio, enviados via postal para a Rua Jose Relvas, 374, Apartado 25, 2094 - 909 Alpiarga ou
finalmente enviados via correio eletronico para o seguinte enderego: "informatica(5)cm-alpiarca,pt"
durante o prazo de 10 dias uteis a contar da publicagao deste Edital.
Para geral conhecimento, se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vao ser
afixados nos lugares publicos do costume.
Pagos do Municipio de Alpiarga, aos vinte e oito dias do mes de novembro do ano 2017.
O Presidente d.
/

iara,

Mario Fernando Atracado Pereira
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